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Resumo  

Os acidentes e as investigações de suas causas devem ser interpretados como uma 
oportunidade de aprendizagem na organização. Considerando que diferentes modelos são 
propostos, o presente trabalho apresenta a análise das inter-relações entre os modelos 
seqüencial, epidemiológico e sistêmico de análise de acidentes a partir de um acidente de 
trabalho ocorrido no setor de manutenção de um complexo hospitalar. Os diferentes modelos 
mostraram-se complementares e não excludentes. A inter-relação entre os mesmos indicou 
que, embora ferramentas para sistematizar a investigação sejam necessárias, a adoção de um 
modelo causal específico como referência não é pré-requisito quando os analistas possuem 
uma visão macroergonômica. 
Palavras-chave: Segurança do Trabalho, Análise de Acidentes, Manutenção Hospitalar. 

1. Introdução 

Os acidentes devem ser interpretados como oportunidade coletiva de aprendizagem 
organizacional através da investigação de suas causas (BINDER; MONTEAU; ALMEIDA, 
1996). Embora vários métodos tenham sido propostos, a abrangência e a metodologia das 
investigações e análises de acidentes vêm sendo amplamente discutidas, pois ainda não são 
claros na literatura seus pontos fracos e fortes (ALMEIDA, 2001).  

A multiplicidade de variáveis que podem estar relacionadas a um acidente, sejam elas 
ambientais ou humanas, dificulta o processo de investigação. Assim, há necessidade de 
acumular o máximo de informações para que se disponha de elementos em que se possa 
apoiar a ação preventiva (BARTOLOMEU, 2002). 

O ambiente hospitalar é considerado um sistema complexo e o estudo de erros humanos e 
acidentes neste ambiente tornou-se mais intenso nos últimos anos (WOODS; COOK, 2001). 
Neste tipo de ambiente, as atividades de manutenção desempenham um papel fundamental, 
visto que falhas em equipamentos podem colocar em risco a vida de pacientes e profissionais. 
Reason (1997) afirma que as atividades do setor de manutenção são origem de muitos 
acidentes em áreas como aviação, energia nuclear, indústrias e complexos hospitalares. Em 
muitos casos, isto ocorre porque a segurança e a confiabilidade têm se aperfeiçoado mediante 
a automação das tarefas - anteriormente executadas por pessoas – enquanto que o mesmo não 
acontece com as atividades relacionadas à manutenção Dentre os fatores que mais causam 
acidentes relacionados à manutenção estão os seguintes: (i) as pressões de tempo; (ii) a 
montagem e a desmontagem de equipamentos; (iii) a falta de conhecimento e experiência; (iv) 
a fadiga; (v) a utilização de ferramentas inadequadas; (vi) os problemas com suporte técnico; e 
(vii) os procedimentos inadequados. Além disso, evidências mostram que a remontagem e 
instalação de equipamentos estão associadas a maior parte dos erros cometidos nas atividades 
de manutenção (REASON; HOBBS, 2003). Todas estas variáveis sugerem que acidentes 
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neste contexto deveriam ser analisados sob múltiplas perspectivas. 

A adoção de modelos de referência é essencial para a compreensão dos mecanismos causais 
dos acidentes. Revisando os modelos encontrados na literatura, Almeida (2001) cita a 
existência de teorias como: da propensão tendenciosa, do alerta, do dominó, psicanalíticas ou 
da motivação inconsciente, sistêmicas ou situacionais, epidemiológicas, da confiabilidade de 
sistemas e da gestão integral de segurança. Para Hollnagel (2003), embora existam muitas 
peculiaridades em tais modelos de acidentes, estes parecem limitar-se a três grupos, os quais 
denomina de Modelos Seqüencial de Acidentes, Epidemiológico e Sistêmico.  

O modelo seqüencial inclui as teorias mais conhecidas, principalmente a teoria do dominó. 
Isto se deve à fácil compreensão da seqüência de eventos através de uma visão simples com 
relações de causa-efeito. Neste modelo, utiliza-se da análise de acidentes por meio da árvore 
de causas, a qual é um método de análise em que o acidente é visto como o último evento de 
uma série de perturbações dos componentes de trabalho (BINDER; MONTEAU; ALMEIDA, 
1996).  

Já, o modelo epidemiológico descreve o acidente através de uma analogia à saúde do sistema. 
A sua evolução em relação ao modelo anterior consiste em proporcionar uma visão de que os 
acidentes são eventos multi-causais e desvios de desempenho do sistema. Estes desvios são 
geralmente representados por fatores ativos e latentes do sistema, idéia inicialmente 
introduzida na literatura por Reason (1990). Segundo este autor, as falhas ativas são 
cometidas pelos executores e operadores no final da cadeia de eventos e suas conseqüências 
são percebidas imediatamente, sendo classificadas em erros ou violações. Por sua vez, as 
falhas latentes são decorrentes de falhas estruturais, de projeto e de tecnologia do sistema, das 
decisões de alto nível da organização, das pressões internas e externas à organização e até 
mesmo de pré-condições que podem desencadear ações inseguras, como fadiga e estados 
psicológicos.  

A transição entre o modelo epidemiológico e o sistêmico ocorre através da proposta de 
Rasmussen (1997), baseada na dinamicidade dos sistemas e na classificação do ambiente de 
trabalho em três zonas. A primeira delas é definida como a zona segura, na qual o trabalho é 
executado sob condições de segurança. Esta região é circundada pela zona de perigo, na qual 
o trabalhador ainda não sofreu o acidente, mas encontra-se sob condições que aumentam os 
riscos. Se o trabalhador romper as fronteiras da zona de perigo, ele entrará na zona de perda 
de controle, na qual os acidentes ocorrem. Rasmussen (1997) sugere que a compreensão dos 
mecanismos causais dos acidentes encontra-se no reconhecimento de que as pressões 
individuais e organizacionais inevitavelmente levam as pessoas a migrar da zona segura para 
as zonas de perigo e perda de controle.  

O aprimoramento do modelo proposto por Rasmussen dá origem ao modelo sistêmico. Para 
isso, Hollnagel (2003) utiliza as teorias anteriores para formar um modelo sistêmico que 
utiliza uma analogia com termos da matemática (estocástica) e da física (ressonância) para 
explicar os acidentes. Hollnagel (2003) explica que a variabilidade de um sistema específico 
comporta-se de acordo com um modelo estocástico, ou seja, as probabilidades de que estas 
variações se manifestem são aleatórias e imprecisas. Estas variações isoladamente são 
incapazes de provocar um acidente. No entanto, pelo fenômeno da ressonância, no qual estas 
variações atuam simultaneamente em mesma freqüência, ocorre a amplificação dos riscos 
presentes no sistema. Cabe observar que com esta analogia ao fenômeno da ressonância, 
entende-se que os fatores causais que perturbam um sistema sempre são múltiplos e não-
lineares, ainda que ocorram simultaneamente. Os quatro principais fatores que poderiam atuar 
no sistema de modo estocástico e ressonante são: (i) a variabilidade do desempenho humano; 
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(ii) a falta de visibilidade das barreiras; (iii) as condições latentes; e (iv) as falhas tecnológicas 
(HOLLNAGEL, 2004). 

Dentro desse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a complementariedade e as 
inter-relações dos três modelos de análise de acidentes, discutidos anteriormente, através de 
um acidente de trabalho ocorrido no setor de manutenção de um complexo hospitalar.  

2. Método de pesquisa 

O presente trabalho foi desenvolvido inicialmente através da elaboração de um levantamento 
bibliográfico sobre os aspectos inerentes aos acidentes de trabalho e seu impacto nas 
organizações (ALMEIDA, 2003; REASON, 1997; RASMUSSEN, 1997; HOLLNAGEL, 
2003). Dos autores citados, Hollnagel (2003) buscou sintetizar as principais teorias 
desenvolvidas com o intuito de orientar a análise de acidentes, sendo sua classificação 
utilizada para guiar esta pesquisa. 

O local escolhido para a realização do estudo foi um complexo hospitalar em Porto Alegre. O 
acidente estudado ocorreu no setor responsável pela manutenção de um sistema automático de 
envio de amostras de exames dos pacientes. O estudo foi iniciado em Janeiro de 2006, embora 
o acidente tenha ocorrido em Setembro de 2005. Cabe ressaltar que o intervalo entre a 
ocorrência do acidente e o início da pesquisa pode ter levado a eventuais perdas de 
informação. Em virtude disso, a literatura recomenda que a investigação inicie o mais 
próximo possível de sua ocorrência (BINDER; MONTEAU; ALMEIDA, 1996; ZOCCHIO; 
2002).  

A pesquisa foi conduzida em duas etapas, investigação e análise dos resultados. A 
investigação foi realizada por meio de duas entrevistas com a pessoa que sofreu o acidente 
(acidentado), uma entrevista com a supervisora do setor em estudo e outra com o auxiliar da 
pessoa acidentada. As entrevistas foram todas gravadas e orientadas por um roteiro 
desenvolvido por Dekker (2002). Além disso, foram feitos contatos telefônicos para 
esclarecimentos de dúvidas remanescentes das entrevistas. Os dados obtidos foram 
organizados e analisados com base nos modelos teóricos que orientaram a pesquisa. 

3. Resultados 

O sistema pneumático, equipamento envolvido com o acidente de trabalho, consiste em uma 
rede de tubulações comandada por um software que interliga o complexo hospitalar, sendo 
utilizado para o transporte de cápsulas que contêm ampolas com amostras de exames. Estas 
tubulações possuem sensores e duas turbinas que são responsáveis, respectivamente, pela 
informação de localização das cápsulas e pela geração de vácuo e pressão. No total, são 
quarenta laboratórios dentro do complexo hospitalar que utilizam este serviço. Por isso, 
quando ocorre algum defeito, vários setores podem interromper suas operações. 

No período do acidente, o sistema pneumático funcionava de forma ineficiente, com uma das 
turbinas do sistema apresentando baixo desempenho. De maneira a melhorar o rendimento do 
sistema até a chegada dos novos motores, o técnico de manutenção e seu auxiliar decidiram 
intercambiar as turbinas existentes no complexo. Segundo eles, não havia outro equipamento 
sobressalente em condições satisfatórias de funcionamento e a turbina de pior desempenho era 
a mais solicitada pelo sistema. Para levar a turbina até o cubículo onde ocorreria a troca, o 
técnico e seu auxiliar utilizaram um carrinho, já que o motor desta pesa aproximadamente 60 
kg. Durante o trajeto, pediram ajuda ao pessoal que trabalhava em uma obra, de modo a 
carregar a turbina durante a descida de uma escada. Quando chegaram ao local onde haveria a 
troca, o técnico e seu auxiliar, com a ajuda dos funcionários da obra, suspenderam-na até a 
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plataforma metálica, pois não havia dispositivo para elevação. Além disso, havia um espaço 
vazio impedindo o acesso direto à turbina, conforme pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1 - Características físicas do local do acidente 

A seguir, o técnico e seu auxiliar posicionaram-se para colocar a nova turbina em sua base, já 
que a turbina antiga já havia sido retirada anteriormente por eles. O auxiliar estava no espaço 
vazio, virado de lado para a turbina e com os pés apoiados nas extremidades da plataforma 
metálica. Já o técnico permaneceu do lado oposto ao seu auxiliar, agachado sobre a 
plataforma e ajudando-o na sustentação da mesma. De modo a colocar a turbina sobre sua 
base, passaram-na pelo lado, acima do espaço vazio. O posicionamento do técnico e do seu 
auxiliar, bem como o trajeto necessário para que a turbina fosse colocada em sua base podem 
também ser visualizados na Figura 1. 

No momento em que a turbina estava sendo suspensa e erguida até sua base, o auxiliar se 
desequilibrou uma primeira vez, mas conseguiu, ainda assim, segurar a turbina. Em uma 
segunda tentativa, o técnico e seu auxiliar tentaram colocá-la novamente. Neste instante, o 
auxiliar se desequilibrou. Com medo de que o auxiliar caísse no espaço vazio, e que a turbina 
caísse sobre ele, o técnico puxou-a para si. Com este movimento, a turbina se deslocou em 
direção a sua base, prensando os dedos do técnico contra um perfil metálico. Devido ao peso 
elevado da turbina, o técnico fraturou um dedo e lesionou outro. Imediatamente após o 
acidente, o técnico foi socorrido pelo seu auxiliar e levado para a emergência do complexo 
hospitalar. Logo em seguida, o auxiliar terminou a instalação da turbina. O técnico ficou 
afastado dois meses até a recuperação completa.  

De acordo com o técnico, foram duas as causas do acidente: a falta de planejamento na 
recente obra de ampliação do hospital (local inadequado para instalação da turbina) e o fato 
das atividades de carregamento e troca de turbina não fazerem parte das funções exercidas por 
ele e seu colega auxiliar na manutenção e assistência técnica de equipamentos hospitalares. O 
técnico e seu auxiliar afirmaram que eles haviam feito a troca de uma turbina há pouco tempo, 
porém em um local de fácil acesso. O auxiliar admitiu que eles deveriam ter utilizado luvas 
para o carregamento da turbina, de modo a evitar o deslizamento da mesma, bem como ter 
solicitado ajuda a outra equipe do setor, já que não havia pessoal da sua equipe disponível 
para carregar a turbina. Embora o acidente tenha ocorrido no término do expediente de 
trabalho, o auxiliar informou que eles não se sentiam pressionados pelo tempo, mas que 
resolveram trocar as turbinas para não correr o risco de retornar para corrigir falhas durante o 
final de semana. Conforme o auxiliar, havia uma pressão psicológica exercida por eles 
mesmos para resolver o problema e terminar rapidamente o serviço. Já para o técnico, sempre 
existe uma pressão intrínseca do usuário pela eficiência do sistema. O técnico ressaltou que 
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havia dormido pouco na noite anterior ao acidente, por ter estudado para uma prova, sentindo-
se bastante cansado no período. Contudo, a coordenadora do setor enfatiza que o técnico 
também estava com problemas pessoais na época em que ocorreu o acidente, aparentando 
estar ansioso e impaciente com os colegas de trabalho. Para a coordenadora, o acidente foi 
causado por uma situação de estresse do técnico e de seu auxiliar, uma vez que, percebendo as 
condições desfavoráveis para a troca das turbinas, eles deveriam ter interrompido o serviço e 
solicitado auxílio às pessoas da outra equipe de manutenção.  

4 Análise do acidente 

Dentre os modelos estudados, o seqüencial é o único que apresenta uma ferramenta específica 
para a análise de acidentes, a árvore das causas (ADC). Esta é útil para organizar as primeiras 
idéias sobre o acidente, possibilitando estabelecer relações diretas entre os fatores. A 
preparação da ADC foi feita através dos seguintes passos: (i) transcrição das informações 
obtidas em áudio; (ii) levantamento dos componentes das atividades; (iii) classificação das 
variações em (T) Tarefa, (I) Indivíduo, (M) Material e (MT) Meio ambiente de Trabalho; (iv) 
classificação dos componentes em variações ( ) ou fatos habituais ( ); e (v) construção 
gráfica da ADC. A Figura 2 apresenta um exemplo de classificação dos componentes das 
atividades incluídos na árvore de causas. 

 

 
Componentes da Atividade Class. ( � )/( � )

(L) / 
(A) 

1 O técnico quebrou o dedo I �  A 
2 O técnico puxou a bomba para si I �  A 
3 O funcionário auxiliar se desequilibra ao levantar a turbina pela segunda vez I �  A 
4 A tarefa de erguer a turbina é reiniciada I �  A 
... ...    
31 Foi dado seguimento à tarefa mesmo sem existirem condições de trabalho adequadas I �  A 

Legenda: ( � ) Fato Habitual / ( � ) Variação; (L) Latente / (A) Ativo 

Figura 2 - Exemplo de classificação dos desvios propostos para a elaboração da árvore das causas 

Com base na ADC, os fatores individuais cansaço e o estresse do funcionário envolvido no 
acidente mostraram-se fortes contribuintes no desfecho deste caso. Em uma pesquisa citada 
por Reason e Hobbs (2003) foi mencionado que a privação do sono reflete-se em dificuldade 
de atenção e perdas de memória. Também ficou demonstrada a influência de fatores 
organizacionais, como os problemas relacionados à expansão do hospital, em que a falta de 
planejamento fez com que as turbinas ficassem localizadas em locais inapropriados, não 
existindo uma perspectiva sistêmica na concepção do projeto de arquitetura (BEA, 1999). 
Como as condições do ambiente de trabalho são inapropriadas, o acidente pode repetir-se, 
independente dos indivíduos. Esta observação não confirma a crítica de Hollnagel (2004) 
sobre a visão limitada da ADC. No entanto, corroborou-se que uma das maiores limitações 
desta ferramenta é a sua visão linear dos fatos ao induzir a busca por uma causa-raiz do 
acidente. Segundo Hollnagel (2004), é de validade limitada deter-se na busca pelas causas 
específicas, uma vez que cada acidente apresenta uma combinação específica de fatores. 

Sob a ótica do modelo epidemiológico, percebeu-se uma série de fatores novos que não 
seriam contemplados usando-se apenas o modelo seqüencial. Nesta análise, são classificadas 
as falhas ativas e latentes através dos fatores descritos na ADC. As falhas latentes estão no 
ambiente de trabalho sob a forma de aspectos como meio de trabalho, tarefa e material. Outra 
causa latente importante é a falta de projeto voltado à manutenção, tanto para a turbina 
(recursos para facilitar o manuseio), quanto o próprio local onde o serviço é realizado (acessos 
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restritos). A presença de aspectos habituais, ou seja, cotidianos, também demonstram que 
novos episódios podem ocorrer neste ambiente. Isso corrobora que os fatores individuais 
geralmente são fatores ativos no sistema, enquanto que os fatores latentes quase sempre estão 
relacionados à tarefa e ao meio de trabalho (REASON, 1997).  

O modelo epidemiológico também recomenda a análise das barreiras (Figura 3). Para chegar a 
esta análise, os fatores exemplificados na Figura 2 foram analisados de maneira a verificar a 
existência de barreiras transpostas ou ausentes. Alguns itens, como os fatores organizacionais, 
não puderam ser classificados, pois estes não podem ser simplificados por meio da 
classificação “presença de barreira”  e/ou a “barreira não seria possível na situação”. Outra 
limitação percebida foi a sua tendência em focar-se no ser humano, pois geralmente uma 
barreira impede uma falha ativa. Portanto, esta visão apresenta-se limitada para o contexto, 
não trazendo soluções eficazes. 

 

Componentes da Atividade 
 

Idenficar  as barreiras 
transpostas 
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Possíveis barreiras 
necessár ias 

 
O técnico quebrou o dedo Não utilização de EPIs T         

O técnico puxou a bomba para si 
  

A       
Dispositivo de 
elevação do motor da 
turbina 

O funcionário auxiliar se 
desequilibra pela segunda vez 

Reinicio da tarefa 

    A T 

Cultura assimilada 
para parar o 
procedimento ao 
identificar risco 

Foi dado seguimento à tarefa 
mesmo sem existirem condições 
de trabalho adequadas 

A cultura organizacional 
recomenda parar a tarefa 
em condições 
inadequadas 

      T 

  

Legenda: (T) Barreira Transposta, (A) Barreira Ausente  

Figura 3 - Exemplo de classificação das barreiras, segundo Hollnagel (2004) 

Analisando-se através do modelo de Rasmussen (1997), é possível destacar as pressões de 
tempo sobre os envolvidos no acidente. Segundo este autor, as pressões fazem com que os 
indivíduos deixem de executar seu trabalho na zona segura para arriscar-se na zona de perigo 
(local inadequado para colocação da turbina), o que pode levá-los a zona de perda de controle 
(desequilíbrio do colega). Outra pressão está na estrutura do prédio, a qual teve que sofrer 
ampliação para atender uma demanda não prevista, o que favoreceu a migração para a zona 
insegura de trabalho. Reason e Hobbs (2003) também mencionam tais pressões, destacando 
que as mesmas induzem as pessoas a cometerem erros, independentemente de quem esteja 
realizando o trabalho. Em uma pesquisa descrita por este autor, os funcionários do setor de 
manutenção referiram-se primeiramente a pressão do tempo como fator que conduz aos 
incidentes. Neste mesmo estudo, 32% dos entrevistados relataram ocasiões em que, pela falta 
de tempo, a inspeção funcional requerida pelos equipamentos não era feita e a decisão parecia 
ser segura e aceitável. 

Reason e Hobbs (2003) afirmam que decisões tomadas sob pressão podem apresentar uma 
percepção errônea da situação. No caso em estudo, observa-se que o fenômeno ocorrido 
possui fatores organizacionais importantes em sua constituição, tais como pressões dos 
usuários e pressões de qualidade dos serviços prestados pela equipe. Logo, a atuação 
diretamente sobre as fontes de pressões é mais eficaz. É importante salientar que, pela 
primeira vez neste estudo, apresenta-se uma análise com uma visão não-linear dos eventos, 
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conforme pode ser visto na Figura 4. 
 

Pressão de
tempo

1) Comportamento inalterado
2) Cansaço
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intercambiar  turbinas
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L imite de rompimento
Decidem continuar a tarefa, mesmo

sem condições adequadas

Zona de Per igo
1) Suspensão do motor
2) Posicionamento sobre o vão livre
3) Não há pessoal de sua equipe
disponível para ajudar
4) Planejamento superficial
5) Não uso de EPIs

Zona de Perda de Controle
1) O técnico puxou o motor da
turbina para si
2) Funcionário quebrou o dedo

Pr
im

ei
ro

de
se

qu
ilí

br
io

Segundo
desequilíbrio

Não havia motor
sobressalente

Contra gradientes
1) Treinamento
2) Cultura de Segurança

 
Figura 4 - Análise baseada no modelo proposto por Rasmussen (1997) 

O último modelo apresentado pretende ser o mais generalista, contemplando parâmetros 
tecnológicos, humanos, latentes e a variabilidade de uma forma mais ampla. Segundo esta 
perspectiva, a variabilidade do desempenho humano na atividade executada não foi prevista. 
Por ter sido executada apenas uma vez pela equipe, existiam poucos parâmetros de referência 
para orientar o planejamento e análise das situações que poderiam dificultar sua execução. A 
realização de atividades com as quais o trabalhador não está familiarizado é um fator 
apontado como um dos mais influentes nos erros em trabalhos de manutenção (REASON; 
HOBBS, 2003).  

Devido a uma situação de estresse e ao interesse dos envolvidos em prestar um serviço de 
forma rápida e precisa, a decisão de trocar a turbina sem analisar o contexto foi precipitada, 
porém isso ocorreu em virtude de pressões do ambiente. Neste sentido, houve deficiência na 
interpretação dos valores da organização de que a segurança deve estar em primeiro lugar, o 
que demonstra falta de visibilidade e, em decorrência, a transposição de tais barreiras. Esta 
conscientização está presente na supervisora, mas provavelmente não está ainda nos 
funcionários. Dessa forma, fatores individuais, como fadiga, podem entrar em ressonância 
com os outros fatores presentes no ambiente, por exemplo, local inadequado, demonstrando 
que vários acontecimentos potencializaram as chances de ocorrência do acidente. 

A análise com base neste modelo tornou-se difícil uma vez que os fatores estocásticos e 
ressonantes não são facilmente identificáveis. Entretanto, supõe-se que estes fatores são 
provavelmente os mais ligados ao trabalhador: cansaço, estresse, pressão psicológica e 
problemas pessoais. Isso isoladamente não provoca um acidente, visto que é um fato 
ocasional. No entanto, quando tais fatores entram em contato direto com condições latentes 
(acessos restritos na sala de turbinas, falta de projeto de produto - turbina - voltado à 
manutenção) ocorre a ressonância e o acidente. Também se pode concluir que este modelo 
aborda as falhas latentes e a visibilidade das barreiras já descritas pelo modelo 
epidemiológico, bem como pela proposta de Rasmussen (1997). Como já percebido na análise 
anterior, a árvore das causas também facilita a análise por meio deste modelo, embora a 
estrutura desta análise não seja mais linear e determinística.  

5 Conclusões 

Os modelos indicaram alguns fatores causais comuns, tais como a inadequação do local onde 
está instalada a turbina. No que se refere à ADC, observou-se que apesar de se tratar 



 
XXVI ENEGEP -  Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 2006 

 
 

 
 

8 ENEGEP 2006 ABEPRO 
 

originalmente de uma ferramenta de análise seqüencial, esta é um referencial inicial para a 
análise por meio dos demais modelos. Por sua vez, a análise epidemiológica mostrou-se mais 
limitada, com menos graus de liberdade, pois o conceito de barreiras dificulta a avaliação e 
não mostra as várias causas que poderiam estar presentes no sistema. Embora o modelo 
sistêmico não traga inovações no que se refere à análise causal de acidentes, sua concepção 
permite uma percepção abrangente dos acontecimentos que conduzem à perturbação do 
sistema.  

A inter-relação entre os modelos seqüencial e epidemiológico demonstrada é decorrente do 
raciocínio lógico proporcionado pelo método ADC, o que leva a um levantamento criterioso 
de informações que podem ser úteis para a realização do modelo epidemiológico. Assim, os 
diferentes modelos mostram-se complementares e não excludentes. A inter-relação entre estes 
demonstra que a análise dos acidentes deve ser vista de forma ampla, de modo a privilegiar 
melhorias no sistema e não o julgamento ou a busca por culpados.  

Finalmente, conclui-se que independente do modelo causal escolhido, é imprescindível que o 
analista tenha uma visão abrangente, imparcial e que contemple as opiniões de todos os 
envolvidos direta e indiretamente no acidente. Assim, o modelo de análise tem importância 
secundária se os analistas tiverem visão macroergonômica. O melhor entendimento do 
assunto requer a execução de análises similares a esta em outros casos e, preferencialmente, 
em acidentes de maior complexidade. Sugere-se que novos estudos busquem aprofundar a 
análise nestes modelos, principalmente o sistêmico, buscando outras inter-relações e 
ferramentas de análise e investigação.  
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